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Dopolnitve v Plačah-ZIUOOPE
(2.7.2020, 6.7.2020)
Popravki in dopolnitve – 6.7.2020
Popravek 1/ZAP-M
Popravljen je izračun obrazca 1/ZAM-M, kjer so bil v podatke o plači napačno vključeni tudi zneski nadomestil
po ZIUOOPE (nova vrsta nadomestil – 5)

Nove funkcionalnosti
Uporaba osnovne bruto plače
Pri delavcu je bilo možno vnest znesek osnovne bruto plače, ki se je potem izpisal tudi kot informacija na
plačilni listi. Sedaj lahko znesek tudi uporabite pri izračunu plače – po vnosu ur (polje »Ure« morate zapustiti
in se postaviti na urno postavko!) - lahko kliknete na gumb spodaj levo pod vnosi bruto zneskov, računalnik pa
vam bo vpisal znesek osnovne bruto plače, preračunan glede na število vpisanih ur. Znesek se izračuna, če urna
postavka še ni vpisana (znesek 0). Poleg gumba je tudi prikazan znesek celotne osnovne plače.

Na izpisu plačilne liste je sedaj možno tudi izključiti izpise osnovne bruto plače in urne postavke!
(Za nastavitev pokličite!)

Nove funkcionalnosti – kontrola ur
Na zadnji strani obračuna (pregled) je tudi prikazano opozorilo kadar se število ur v obračunu ne ujema s
številom ur v mesecu. Gre zgolj za opozorilo, obračun seveda lahko končate tudi z drugačnim številom ur!
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------V obračunu plač smo dodali potrebne dopolnitve za obračun čakanja na delo v juniju (če bo podaljšano, bomo
še videli) in za obračun v primeru skrajšanja delovnega časa – v okviru Zakona o interventnih ukrepih za
omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE). Kot običajno, bo najbrž sledil še kakšen
popravek.
Prenehale so veljati vrste dohodka 1002 (Plača za delo v času epidemije) in 1004 (Nadomestilo plače za čakanje
na delo v času epidemije), celoten obračun se ponovno dela kot 1001 Plača in nadomestila plače , so pa
spremembe v poročanju:
Predlaganje REK-1 obrazcev v primeru uveljavljanja subvencije za skrajšani delovni čas in uveljavljanje pravice
do povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo je opisano v nadaljevanju:
•
delodajalec, ki je plačnik davka, najkasneje na dan izplačila prek sistema eDavki predloži REK obrazec
za izplačilo plače in nadomestila plače z oznako vrste dohodka 1001;
•
znesek nadomestila, ki bo delodajalcu povrnjen s strani Zavoda poroča na REK-1 v polju 105
(nadomestila plače, ki ne bremenijo pravnih oseb);
•
na predloženem REK obrazcu o izplačani plači in nadomestilu plače poroča v skupnem znesku za vse
zaposlene (za zaposlene, ki prejmejo plačo, za zaposlene, za katere delodajalec uveljavlja subvencije, in tiste
zaposlene, za katere je delodajalec upravičen do povračila nadomestila) - ni potrebno predlagati ločenih REK
obrazcev;
•
spremeni se poročanje podatkov v B01 in B02 poljih na individualnem REK obrazcu, in sicer v času
veljavnosti ukrepov po ZIUOOPE se v polje B02 vpisuje samo nadomestila, ki jih delodajalec izplačuje na podlagi
ZIUOOPE. Ne vpisuje se podatkov o izplačilih ostalih nadomestil, ki jih delodajalec refundira oz. mu sredstva
povrnejo iz proračuna ali Zavoda (ZZZS, ZPIZ);
•
delavec, ki ima v času začasno odrejenega dela s skrajšanim delovnim časom za čas do polnega
delovnega časa, ko v okviru odrejenega skrajšanega delovnega časa ne dela, pravico do nadomestila plače, se
to nadomestilo na obračunu davčnega odtegljaja (obrazec REK-1) sporoči v rubriki M01 (plača in nadomestilo
plače). Obdobja v rubrikah M se ne delijo, ampak morajo slediti prijavi in odjavi za posameznega zavarovanca.
Več si lahko ogledate v Pogostih vprašanjih – poglavje VI
https://www.fu.gov.si/drugo/pogosta_vprasanja_in_odgovori_o_ukrepih_na_davcnem_podrocju_za_blazitev
_posledic_koronavirusa/novica/pogosta_vprasanja_in_odgovori_o_ukrepih_na_davcnem_podrocju_za_blazit
ev_posledic_koronavirusa_10188/

Plače - Dopolnitve (Ver 5.5.1, 5.5.1A)
Spremenil se je tudi način poročanja pri bonitetah za uporabo službenih vozil v privatne namene:
Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu od 1. 7.
2020 dalje določa spremembe pri poročanju bonitet, in sicer se v polje B14 Boniteta – uporaba osebnega vozila,
vpiše: vrednosti bonitete, VIN številka osebnega vozila, nabavna vrednost ob pridobitvi in leto uporabe vozila.
Poleg tega se označi ali delodajalec delojemalcu zagotavlja gorivo v obliki podatka DA/NE, ali delojemalec
mesečno prevozi v privatne namene manj kot 500 kilometrov v obliki DA/NE, ter ali gre za uporabo vozila na
električni pogon v obliki DA/NE. Podatki se poročajo ločeno za vsako vozilo, ki je v posameznem mesecu
zagotovljeno delojemalcu.
https://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/poslovanje_z_nami/e_davki/novica/spremenjeno_porocanje_
v_polju_b14_boniteta_uporaba_osebnega_vozila_na_obrazcu_rek_1_in_rek_1f_10245/

Popravki v šifrantu vrste dela – Tabele -> Vrste dela
Za obračun skrajšanega delovnega časa je potrebno dodati novo vrsto dela z oznako tipa 5:

Za obračun čakanja na delo je potrebno pri vrsti dela Čakanje – epidemija prav tako spremeniti tip na 5 ali pa
dodati novo vrsto dela za čakanje:

Dodatni podatki o bonitetah za osebna vozila – Podatkovna baza -> Delavci
Pri delavcih, kjer se obračunava boniteta za uporabo osebnih vozil v privatne namene, je potrebno vpisati še
nekaj dodatnih podatkov v zavihku Bonitete:

Poleg že vpisanih podatkov vpišete še:
- VIN številko (štev. šasije),
- nabavno vrednost ob nakupu
- datum nabave
- če podjetje zagotavlja gorivo (kolona Gor) – vpišete 1 , sicer 0
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- če privatno prevozi manj kot 500 km(kolona <500) – vpišete 1 če manj, sicer 0
- če je vozilo električno (ne hibrid!) – vpiše 1, sicer 0

Spremembe pri vnosu obračuna
Obračun se vnaša kot običajno, več podatkov je le pri bonitetah, kjer se prikažejo tudi ostali podatki o vozilu.
Naj ponovim, da je čakanje od junija dalje obračunano na vrsti dohodka 1001, vrste dohodkov 1002 in 1004 se
ne uporabljajo več.

V primeru bonitete za osebno vozilo se ob izračunu neto plače (klik na kalkulator spodaj desno ali naprej/nazaj)
izračuna tudi potreben znesek bonitete. Če je ta drugačen od vpisanega zneska bonitete, se bo napis obarval
rumeno – zgolj kot opozorilo! Verjetno se bo v prihodnosti tudi znesek bonitete določal avtomatsko – zaenkrat
pa je še po starem, dodani so zgolj novi podatki, potrebni za poročanje v REK.

Priprava REK-1
Postopek pripravek se ni spremenil, dodana je samo oznaka, da se REK pripravlja v skladu z ZIUOOPE. Razlika je
v poročanju nadomestil, v individualnem delu REK obrazca pa se v POLJIH B02 se poročajo samo nadomestila
povezana s čakanjem in skrajšanim delovnim časom, ostala nadomestila se v času veljave ZIUOOPE v iREK ne
poročajo, poročajo pa se v zbirnem delu.
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Oznaka za REK po ZIUOOPE se avtomatkso postavi za obračune do konca 2020. Če želite pripraviti REK po
starem, morate kljukico odstraniti!

Sprememb najbrž še ni konec …
Obračuni za plače s čakanjem in skrajšanim delovnim časom se šele začenjajo oddajati, zato bo najbrž nasatl še
kakšen popravek. Prosimo, da tudi sami pregledate obračune in nas opozorite na napake. Spremljate tudi
novičke na naših straneh, kjer bomo objavljali popravke.

Melom d.o.o.
Marko Meglič

